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Eeuwenlang nemen kerken van verschillen-
de geloofsrichtingen in het Goudse stads-
beeld een vertrouwde plaats in. De Sint-
Janskerk en de Gouwekerk domineren met 
hun reusachtige omvang en torens tot op de 
dag van vandaag de skyline van Gouda. Ie-
dere zondag gaan veel Gouwenaars als van-
ouds naar de kerk om er te zingen, te bid-
den en te luisteren naar de preek. Na afloop 
wordt er nog wat nagepraat, waarna een ie-
der zich huiswaarts begeeft. Met de komst 
van de Marokkanen naar Gouda is hier in 
1976 een element aan toegevoegd: de mos-
kee, al was deze toen nog niet als gebeds-
huis herkenbaar. Pas met de nieuwbouw van 
moskee Nour op de Raam in 1993 heeft de 
minaret – zij het sober en opengewerkt - zijn 
entree in Gouda gedaan. In tegenstelling tot 
de kerken worden de moskeeën dagelijks 
bezocht, in het bijzonder op de vrijdagen. 
Over de ontwikkeling van de moskeeën in 
Gouda en de functie die zij in religieus en 
maatschappelijk opzicht vervullen, gaat deze 
bijdrage.

Moskeeën in Gouda
een plaats om gezamenlijk te bidden

Nico Habermehl

Moskee Nour aan de Peperstraat in 1976 (samh)

1. Goudsche Courant (10 mei 1974).
2. Mededeling Abdellah Laâguili op 17 november 2009.
3. Goudsche Courant (10 mei 1974); Mededeling Abdellah Laâguili op 
17 november 2009.
4. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009.
5. Goudsche Courant (10 mei 1974) ; Rijn en Gouwe (10 november 
1970); Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009. 
6. Jaarverslag Stichting ‘Rijn en Lek’ (1974) 19, 225; Goudsche Courant 
(23 juni, 14 augustus 1976).

Bidden één van de vijf  pijlers van de Islam

Moslims onderhouden de ‘vijf zuilen van de Islam’: het 
herhalen van de geloofsbelijdenis, vijfmaal bidden per 
dag, een pelgrimstocht naar Mekka, het geven van aal-
moezen en vasten in de maand ramadan.1 De begintijd 
van de gebeden is afhankelijk van de opkomst en de on-
dergang van de zon. Veel gelovigen komen op vrijdag 
rond het middaguur voor de tweede gebedsdienst naar 
de moskee. Eerst houdt de imam een preek van zo’n 20 
tot 40 minuten over een actueel onderwerp, toegelicht 
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vanuit de koran. Bij het schapenfeest (offerfeest) en het 
suikerfeest (aan het einde van het vasten gedurende de 
ramadan) wordt een half uur na zonsopkomst extra ge-
beden. Aansluitend wordt er gepreekt.2

In Gouda bidden mannen en vrouwen in een afzon-
derlijke ruimte. In plaatsen waar mannen en vrouwen 
in één ruimte bidden, bevinden de mannen zich in het 
voorste en de vrouwen in het achterste deel van het ver-
trek. De Islam kent geen zielzorger, te vergelijken met 
een pastoor of predikant. Wel is er de voorganger in het 
gebed, de imam. De moskee heeft een mambar (preek-
stoel), voorzien van een stok, die de imam gebruikt om 
zijn woorden kracht bij te zetten. Het bidden geschiedt 
in geknielde houding, met het gezicht richting Mekka, 
aangegeven door de mihrab (gebedsnis). Vandaar dat de 
gebedsruimte in de moskee is voorzien van tapijt. In de 
bibliotheek ligt de koran in verschillende talen.3

Het grootste probleem van de imam is om met ieder-
een, zowel met de leden als het moskeebestuur, in goe-
de verstandhouding te leven, gelet op de verschillende 
opvattingen binnen de moskee. Vooral botst het nogal 
eens tussen de imam en de ongeschoolde Marokkanen, 
die vaak kritiekloos vasthouden aan hetgeen zij vroeger 
thuis hebben geleerd. Het wordt door het moskeebe-
stuur belangrijk gevonden dat de imam de Nederlandse 
taal beheerst om in contact te komen met de tweede en 
derde generatie Marokkanen.4 

Van een geïmproviseerde gebedsruimte 
naar moskee Nour (Licht)

De Marokkanen die vanaf 1965 in Gouda kwamen wo-
nen, deden hun gebeden op hun pensionkamer of in een 
vertrek, dat hun werkgever beschikbaar stelde. Bidden 
kan namelijk overal, zowel individueel als in groepsver-
band. De voorkeur gaat uit naar gezamenlijk bidden in 
een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Anders is dit 
op de vrijdagen en met het schapenfeest en het suiker-
feest. Dan is het gebed altijd een gemeenschappelijke 
gebeurtenis. Hiervoor is een aparte, daartoe ingerichte 
ruimte nodig. Een enkele keer huurde de Stichting ‘Rijn 
en Lek’ een sport- of verenigingsgebouw. In 1970 wist 

deze organisatie, die de belangen van de gastarbeiders 
behartigde, enige tijd beslag te leggen op een ruimte aan 
de Peperstraat, achter het pand Westhaven 52. In 1974 
kocht de Stichting ‘Rijn en Lek’ het door haar gehuurde 
monumentale pand Westhaven 33, dat drie jaar eerder 
de naam ‘Het Trefpunt’ had gekregen, om er haar hoofd-
kantoor te vestigen. In dit gebouw werd ook een gebeds-
ruimte ingericht.5 

In 1974 traden de Marokkanen, gesteund door de Stich-
ting ‘Rijn en Lek’, in overleg met het gemeentebestuur 
van Gouda voor een eigen gebedsruimte. Overeengeko-
men werd een moskee te vestigen in het gemeentelijk 
gymnastieklokaal Peperstraat 35. Na een opknapbeurt 
en het aanbrengen van het voorgeschreven sanitair werd 
de moskee in augustus 1976 in gebruik genomen.6 De 
huur die jaarlijks moest worden betaald, betekende voor 
de kleine gemeenschap een zware last. Daar kwamen dan 

Plaatsing minaret van moskee Nour aan de Raam in 1993 (Collectie 
A. Laâguili)
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nog de kosten van gas, licht en water bij. Bovendien had 
de aanleg van het sanitair veel geld gekost. Maar ook de 
imam moest worden betaald. Dekking voor deze kosten 
werd gevonden in de wekelijkse collectes en de vrijwil-
lige bijdragen. Al snel trad er een huurachterstand op. 
Een voorstel van Marokkaanse zijde de huur te halveren, 
wees de gemeente van de hand. 

Vanwege de hoge huur, werd al spoedig de mogelijk-
heid onderzocht een pand in eigendom te verwerven. 
Uitgegaan werd van een bedrag van 200.000 gulden, 
dat via giften en leningen bij elkaar moest worden ge-
bracht. Het afsluiten van een hypotheek, zeker voor een 
moskee, past niet in de traditie van het moslimgeloof. 
In 1980 waren er voldoende middelen voor de aankoop 
en aanpassing van het garagecomplex met bovenwoning 
Raam 238. Het was in financieel opzicht een bijzonder 
zware periode, temeer omdat ook nog eens de huur-
achterstand aan de gemeente moest worden betaald. In 
1982 werd de huurschuld in termijnen afgelost.7

Nieuwbouw moskee Nour

De in 1980 gekochte en tot moskee ingerichte panden 
aan de Raam waren oud en hadden te kampen met lekka-
ges. Dat betekende veel onderhoud. Vandaar dat de ge-
dachte uitging naar nieuwbouw. Een plek aan de Bogen 
werd gezien als een goede locatie, maar de gemeente 
weigerde hieraan haar medewerking te verlenen. Beslo-
ten werd nu het oude complex tot op de fundamenten 
af te breken en op de vrijgekomen plaats een nieuwe 
moskee te bouwen. In 1989 startte de inzameling van de 
benodigde gelden. Met collectes en leningen werd één 
miljoen gulden bijeen gebracht. Ook werd in natura bij-
gedragen, zoals de lampen in de moskee. De inzet van de 
architect en de aannemer leverde eveneens een belang-
rijke bijdrage aan het welslagen van het project. Tijdens 
de nieuwbouw, die in 1991 een aanvang nam, vond de 
moskee een onderkomen aan het Nonnenwater, in het 
gebouw van de Watermaatschappij Zuid-Holland Oost.8 

Het resultaat, dat in 1993 zichtbaar werd, mocht er 
zijn: een modern ogende, volledig op haar taak toege-
ruste moskee, door een minaret duidelijk als zodanig 

7. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009; De Goudse Kla-
roen (7 oktober 1982).
8. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009; Goudsche Cou-
rant (20 september 1993).
9. Moderne architectuur in Gouda (Gouda 1994) 40-41; Goudsche Cou-
rant (20 september 1993).
10. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009; Martijn de 
Koning, Zoeken naar een ‘zuivere’ islam. Geloofsbeleving en identiteits-
vorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims (Amsterdam 
2008). 

Moskee Nour aan de Raam (Collectie A. Laâguili)
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herkenbaar. Zowel de plattegrond als de gevel van de 
moskee laten een tweedeling zien, omdat de oorspron-
kelijke structuur van de twee panden in de nieuwbouw 
zichtbaar moest blijven. Deze tweedeling is in de voor-
gevel te herkennen door een gebouw met een minaret 
en een naastgelegen toegangsruimte. De deuren op de 
begane grond en het raam op de eerste etage zijn opge-
nomen in de pui, die is voorzien van een hoefijzerboog, 
een voor de islamitische architectuur kenmerkende 
vorm. De minaret bestaat uit een open aluminium con-
structie, voorzien van een uit Marokko afkomstige kope-
ren maan en bollen. Het gebedshuis telt drie bouwlagen. 
Vrouwen, die de moskee aan de achterzijde betreden, 
bidden in een ruimte op de begane grond. Hier zijn ook 
de schoenenbewaarplaats, de ruimte voor de voetwas-
sing, een leslokaal en een winkeltje met Marokkaanse 
producten. De gebedsruimte voor mannen is op de eer-
ste verdieping. Op de bovenetage, onder het gebogen 
dak, bevindt zich een keuken, de kamer van de imam, 
het kantoor van het bestuur, een gebedsruimte en een 
leslokaal.9 

Maatschappelijke en culturele rol van moskee Nour

Moskee Nour was lange tijd nauw betrokken bij maat-
schappelijke, culturele en educatieve activiteiten. Al in 
een vroeg stadium ging de moskee over tot het verzorgen 
van lessen in de Arabische taal voor kinderen in de leef-
tijd van zes tot veertien jaar. Later vonden ook alfabeti-
seringscursussen voor volwassenen plaats. Verder werd 
advies gegeven over gemeentelijke nota’s, die betrek-
king hadden op de Marokkaanse Gouwenaars, en boden 
vrijwilligers hulp bij het schrijven van brieven. Bovendien 
vonden vanuit moskee Nour allerlei culturele activiteiten 
plaats in samenwerking met de Stichting ‘Rijn en Lek’, de 
Raad van Kerken en Stichting Woonhuis. 

Eén van de belangrijkste activiteiten was wel de huis-
werkbegeleiding van 1989 tot 2005. Gekozen werd voor 
de moskee, omdat de ouders daarin vertrouwen stel-
den. Begonnen werd met een groepje van vijf jongens, 
later gevolgd door vijf meisjes, om uit te groeien tot 155 
leerlingen, terzijde gestaan door achttien Nederlandse 

vrijwilligers. Samenwerking vond plaats met de Vrije 
Universiteit Amsterdam, die jaarlijks twee tot vier sta-
giaires leverde. Als zodanig is Martijn de Koning vier jaar 
lang coördinator huiswerkbegeleiding geweest. Hij heeft 
deze activiteit gecombineerd met het doen van onder-
zoek naar de geloofsbeleving en identiteitsvorming van 
jonge Goudse moslims. De uitkomsten daarvan zijn in 
2008 gepubliceerd.

Aanvankelijk werd gewerkt zonder subsidie, later le-
verde de Stichting Woonhuis een bijdrage in de kosten. 
Na de millenniumwisseling begon de gedachte post te 
vatten dat huiswerkbegeleiding geen taak van de mos-
kee was. De moskee was immers een religieuze en geen 
maatschappelijke instelling. In 2005 ging de huiswerk-
begeleiding over naar Stek Jeugdzorg, eerst gevestigd in 
de Jan Ligthartschool en vervolgens in een pand aan de 
Jacob van Lennepkade. Anderhalf jaar later was de huis-
werkbegeleiding verdwenen. Ook andere activiteiten, 
zoals hulpverlening aan jongens en meisjes, het samen 
met de scholen organiseren van ouderavonden en het 
tolken bij gesprekken met leerkrachten werden buiten 
de moskee geplaatst en kwamen zo tot een einde.10

Interieur van moskee Nour aan de Raam in 1993 (Collectie A. Laâguili)
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Moskee Al-Fath (Het Begin)

In het midden van de jaren tachtig ontstonden twee groe-
peringen binnen moskee Nour. Eén groep wilde de rama-
dan tegelijk met de Arabische landen laten beginnen. De 
andere groep gaf er de voorkeur aan de vastenmaand te 
laten beginnen volgens de Marokkaanse kalender. Overi-
gens ging het niet om grote verschillen; het betrof hoog-
uit één dag. Maar het gaf wel grote praktische problemen 
binnen de Marokkaanse gemeenschap, omdat de rama-
dan een familiegebeurtenis bij uitstek is. Dit verschil van 
inzicht had overigens een dieper liggende oorzaak, na-
melijk het willen vasthouden aan de Marokkaanse tra-
dities. Juist in de jaren tachtig was er een sterke, vanuit 
Marokko aangestuurde beweging onder de Marokkanen 
in Nederland gaande, om de identiteit van het land van 
herkomst te laten prevaleren boven de integratie in het 
nieuwe vaderland.11 

Mede ingegeven door het feit dat moskee Nour altijd 
vol was, besloot de meer op Marokko georiënteerde 
groepering een eigen moskee te stichten. Na een suc-
cesvolle inzamelingsactie werd het pakhuis Spiering-
straat 36 gekocht en tot moskee ingericht. Daaraan 
voorafgaand waren de bewoners uit de omgeving op een 
informatieavond in ‘Het Trefpunt’ geïnformeerd over de 
plannen. Enkele bewoners van de Spieringstraat hadden 
problemen met een moskee zo dicht bij hun woning. Zo 
heeft de bewoonster van het huis tegenover de moskee 
destijds haar pand verkocht. Anderen daarentegen waren 
blij met wat leven in de toch wel saaie buurt. De opening 
van de moskee, die de naam Al-Fath kreeg, vond plaats 
in 1987. Al-Fath werd in tegenstelling tot Nour, die aan-
sluiting vond bij andere moskeeën in Nederland, gezien 
als een echte Marokkaanse moskee. Overigens werd elk 
contact met de Amicales, die zich ten doel stelde de 
band tussen de in Nederland wonende Marokkanen en 
hun moederland te versterken, afgewezen. Inmiddels is 
het verschil van inzicht over het begin van de ramadan 
bijgelegd. Moskee Al-Fath hanteert nu dezelfde data als 
moskee Nour.12

Moskee Al-Fath aan de Spieringstraat (foto Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)

11. Mededeling Abdellah Laâguili op 1 oktober 2009.
12. Mededeling Ali Chouli op 30 november 2009.



77

Ti
di

ng
e 

20
10

Moskee As-Salaam (De Vrede)

In het stadsdeel Oosterwei, waar veel Gouwenaars van 
Marokkaanse afkomst wonen, is in 1998 moskee As-Sa-
laam, De Rijkestraat 2, in gebruik genomen. As-Salaam 
is ontstaan in nauwe samenwerking met moskee Nour, 
maar heeft een eigen bestuur. Een in het wegdek aan-
gebracht Vredespad van blauwe stenen vormt een let-
terlijke verbinding tussen moskee As-Salaam en de er 
tegenover gelegen protestantse Vredeskerk. Anno 2010 
is het moskeebestuur in gesprek met de gemeente over 
de bouw van een nieuwe, grotere moskee, eveneens ge-

vestigd in Oosterwei. Er wordt binnen de Marokkaanse 
gemeenschap ook wel gedacht aan één groot Islamitisch 
centrum in Gouda. Knelpunt vormt echter het opgeven 
van de huidige moskeeën.

Het vredespad tussen de As-Salaam Moskee en de hervormde Vredeskerk 
aan de De Rijkestraat (foto Peter Schreuder)


